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o tomto thematě rozhovoiil se v Inídce Času ze 7. dubna jeden z porotcr!
jeho' p. Albert Pražák, a z čIánku jeho jest patrna ripln6 bezradnost a nedostatek
vší slušné methody, kterotr se měla porota spravovat. Vinu poroty osvětluje světlem
piímo skandalosním dnešní projev pí Boženy Benešové v tomto čísle našeho listu,
kteq usvědčuje p. Pražáka z věcné nesprávnosti. Ale i jinak jest projev p. Pražák v
plnf vnitíních odporu. Porotcové poďe pana Pružíl,ka nenavrhli podpory sbírco
verš pí Benešové, ačkoliv ji uznali za nejlepší ze zadan;?ch prací - jak se dovídáme
ex post, teprae nynÍ' po duou leteclt' _ , jen proto, že jim snad nekonvenovala některá
báseĎ' již chtěli vypustiti, nepublikovali ani svrij soud o ní a poškodili tak těžco
autorku mravně i hmotně; zato dali první rok po cestovním stipendiu autorrim
prací nekonečně slabších a v druhém roce doporučili dokonce vydání knih, jak nyní
mťržeme posouďt', bezesporně umělecky plan;ích' To jest logika, které iíká Písmo
,'cediti komáry a požírati velbloudy.. a jíž karakterisuje farizejce. Jak omluvl
porota tento nes chanf skutek pÍed sv;im svědomím a pied slušnou Yeiejností,
na to jsme zvědavi.

Ještě škaniláI s porotou Zeyerova Jonilu
V Čase ze 24. V. odpověděl p. dr Pražák na dot,az pí Benešové v l3. čísle Noviny

zprisobem, kter jest t,ěžko klidně karakterisovati. Jak loyální odpťrrce jest p. Pra.
žák' vidět z t,oho, že dovedg vysoukat z nedopatŤení tiskaŤského hotoq-i zloěin.
Piitom jest slušnost jeho taková: sazeč Času smí p. Pražákovi vypustit celá
alouo _ to jest v poiádku; sazeč Noviny nesmí v projevu paní Benešové ne.
správně umístit &irlcu! Za to jest paní Benešová zlovolná! Věru pan Pražák jest
povolan hlasatel cty k ctzi osobnosti!

Pan dr Pražálr místo aby rrznal prostě a slušně, Le Zeyefiw fond prohŤešil so
těžce na pí Benešové, když jí nedal stipendia, ačkoliv porota knihu její ocenila za
relativně nejlepší' uráží Novinu, uráží poškozenou autorku a hájí dětinsk;imi
drivody tento škandál. Pr1f stipendia jsou určena začáteěníkrim, kteŤí nikde nebyli,
a porota se pr}i dovědě|a,žepi Benešová byla již v Italii' To je spraveďnost hodná
Kocourkova! Když tedy někdo ze soukromfch prostiedkri hradí si jednou obětavě
cestu do ciziny, vylučuje se tím již z možnosti obdržeti cestovní stipendium!
To jest, pane dre Pražáku, moudrost ze Zambezi! ostatně má-li již porota tu prosto.
duchou zásadu, že se má za život jen jednou cestovat, jak mohla udělit cestovní
stipendium ťl'aakrttt po sobě p. Vettrovi? Pan Vetter obdržel totiž cestovní stipendium
roku l9l0, ačko]iv mu bylo již udě|eno r. 1909 a musil tedv ten rok již ,,někde b;y't..!
_ Slušná porota na celém světě má jedin! |colz rozhod,nouti, ktenÍ ze znťIan3jch prac[
jwt nejlepší, a post,arati, se palc o to, aby tento stru'd' byl publikoutin a autoŤ oťI,m,ěněn.
Naše v1itečná porota, _ seděl v ní veďe p. dra Pražáka i Jaroslav Vrchlick1i a JiŤí
Karásek ze Lvovic _ starala se, zdá se, o všecko možné, jenom ne o svou prostou
a jasnou povinnost. Pan dr Pro;ž6k má patrně velmi otu@l5i právní cit, hledili
celou věc odb;y't kysel1imi špr;imy a necítí-|i, že porota poškodila mravně i hmotně
pí Benešovou a že jest jako spo|uporot,ae za toto bezpráví spoluzodpověden!

Jak nepěkně vedla si porota, patrno jost z to]9' že Vrchlickf, referent poroty

- aí"á".ii' nere|eroualani o tom' že porota ocenila knížku pí Benešové za relativně

].u".li' nezm|.ni,l 8e a Akailenxi,i ani' sloaenl o pi, Benešoaél Necítili p. dr Pražílk'

iž.iiuo"e jednání jest nemravné, lituji ho jen prostě, ale dál s ním debatovat ne.

i"J"' 'not't byclr pak také hovoŤit o hudbě s hlušci a o obrazech so slepci.
"..suoo -.uo''í porážku hleděl si p. dr Pražák osladit pokoutním v;,;padem proti

mné, Já,, pt!, anonymus. jsem ho napaď, ani,ž isen čerl jehn čkinek. PIedné, nejsenr,

lane doktore, anonym: rozumí se samo sebou, že všecky neporlepsané prcjevy

íli.tg j.oo ode mne, a zvláště glossy; to ví každé literární dítě. Á po druhé: ěetl

i""'n Vás č]ánek až do žet' a nasmáI jsem se mu jako dávno ničemu. Ejhle člověka'

iekl jsem si, kter;i seďá koně od ocasu a léči nemocného od nehtri. Pan dr Ptažák

kvpěj ve svém článku ruzn;ími návrhy i rozumy, ale na nejprostší, ta unum necesgl,,.

iíi*,upo-neL bfiž aby porota utaoíi,Ia sž spraueíltria! nekmotroas|qJ sou,il, publikol;ala

iei a d,oiulta,jei obhtíjit po píi,pad,ě i, proti sprduě tond,u' Jakj, komick;Í literární doktor

iest tenhle Albert Pražák, iekl jsem si po jeho rozšafném Ííkání o Zeyerově fondu.

badl mu do rukou nemocn.7se zánětem plic a dr PraŽ6,k zaěne jej léčit tak' že mu

ostÍíhává a piluje nehty!
obírámJi se zďe jen p. drem Pražákem, jest v tom jakási dávka nespravedlnosti.

Ále p. Pražák zavinil ji sám ve chvíIi, kdy se stal advokátem tohoto porotního Ěkan.
dálďa zaěal omÝvat tohoto mouÍenína. Vpravdě jest asi p. Pražák z celé trojico
porotní o to lepší, že prozraďil škandál, lrdežto druzí dva hÍíšníci _ p' Jar. Vrch.
lickÝ a JiŤí Karásek ze Lvovic _ jsou o to horší a trestnější, že necítí ani povinnost
složit veŤejnosti riěty ze své potutelné pseudoěinnosti.

Zeyerú'u Jonil ilo tíetice

Nejsem šťastn;fm majetníkem Álmanachu České akademie a nenalrlédl jsem
tudíž do něho, než jsem psal svou noticku v 15. číslo Noviny. Ále kdosi' kdo má
Almanach, upozornil mne, že dostal dvakrát po sobě stipendium p. Vetter; věÍil
jsem tomu. Byl to omyl: stiperrdium obdržel jednou p. Karel-Vetter, po druhé
p. Karel Dewetter, kter se porlepisuje literárně Karel d,e Vetter. Ze za těchto okol.
ností jest omyl víc než vysvětliteln;i, vidí každ;y'' kdo vidět chco.

Ale tento p. Vetter jest docela ueď,Iejši a pod,ružn! iletail v mém sporu s p. Pra.
žákem' Jde o to, že porota neudělila cestovního stipendia pí Benešové, ač uznala
knihu její za nejlepší, jen proto, žebyLa již jednou ze sqích prostÍedkri v ltalii!'Ib nazval jsem lrocourkovsk;fm škandálem a opakuji dnes to slovo, ať se komu
líbí nebo ná.

. obrace] jsem se v minulé polemice své na p. Pražáka jako na muže a apeloval
lsem na jeho smysl pro spraveďnost. Ale v Čase odpověděl mně jen filolog,
kter;,í' se chytá hnid, aby odwátil pozornost od jádra sporu. A já opakuji zde tedy
znovu: Jest to škandál, když porota (p. Pražák mlrrví takto všeobecně, znamená
to tedy všecky tÍi po"oi"", vrchlického', Karáska.i jeho) uznala knihu pí Benešové
za nejlepší, ale neuveŤejnila nikde t,ohoto svého soudu' Jest to škandál, když refo.
rent poroty, p. Vrchlick.Ý, v Akademii o pí Benešové ani se nezmínil' Svědkové
mně iekli,-že bznaěil tehdy po soudu po.oiy 

". 
nejlepší krrížku p. Teichmannovu'




